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OD AUTORA 
Tłumaczenie sztuki jest zadan iem niewdzięcznym - szczególnie 

w wykonaniu samego autora. Raczej powin!ien tłumaczyć się z tej 
sztuki a przede w :;zystkim ze wszy- tkich dokonanych \\" niej zapoży
czeń. Bo zapożyczałem w iele. A może lepiej - przynajmn iej tak mi. 
się wydawało odwoływałem się do tego co w teatrze pols kim jest już 
tak przyswojoną legendą, że staje s ię czymś podobnym do mitu Elek
try, czy Antygony w :s t a.rym teatrze greckim. A więc m it „Wesela" 
mit Zaduszek. I z całą autorską bezczelnością do tych m itów s ię od
woływałem. Odwoływałem się po to, aby odpowiedzieć na postaw ione 
w nich - ważne dla nas do dzfś pytania. Na to pytanie na przykła d -
jak wygląda u nas współczesny czad chocholego tańca. Jeśli to mi 
się choć po części udało - moja wygrana. Ale o tym czy to na pewno 
wygrana odpow·iedzą dopiero i:,,pektakle „Rzeczy lis topadowej" i re
akcja widowni. 

Akcja sztuki dzieje się w Warsza wie. W Warszawie dzisiejszej ale 
traktowanej przede w szystkim jako symbol Polski. .Jest bowiem w tym 
mieście przy w.szystkich jego niesympatycznych cechach t o, co sta no
wi o jego wielkości - prawo do reprezentowania kraju w sprawach 
najbardziej tragicznych. Pomnik Nike - tak bardzo ważny dla scenerii 
mojego przedsta.wienia jest pr zecież pomnikiem symbolizuj ącym losy 
całego narodu. Plac Teatra lny miejscem symboliC'znym - tam ·przecie 
umarł Baczyński młody, żyjący sw ego czasu prawdziwie poe ta a rów
nież i jakby symbol owego „strzelania do wroga z brylantów'', tra
giczneg.o rzucania do boju ·n ajwięcej za powiadających talentów. 

Tam w podziemiach Wielkiego Teat r u r ozstr zelano setki ludzi. Tam 
jest 'i miejsce owej tragedii, miejsce wielkości ale i m iejsce drama
tycznej ślepoty naszej sztuki - b przecież jak powiadają 'kro niki po 
spa•leniu Tea t ru Wielkiego w trzyd ziestym dz·iewiątym r oku - oca
lały tylko jak na ironię dekoracje do „Wesela Fonsia" - sztuki, z któ
rą nasza wielka narodowa scena wes zła w krwawy wrzesień. „Wese
le Fonsia" - „śmieszna kumedyia" i obrona Warszawy . Powstanie, 
Baczyński \S ymbol .tych młodych utalent owanych ginących z całą ofiar
nością i dypl om atyczne przetargi wokół płonąceg,o miasta . Kanały -
pulsujące pod skórą mias ta gdzie cza sami został znak jak płonąca 

litera. I zwały głupoty, samo<lubstwa, śiepoty. 

Nie chodzi mi jednak o historię. Jest ona obecna w każdym na.szym 
dn<iu dzisiejszym nie tylko dlatego, że mamy upodobanie do martyro
logii. Po prostu dlatego, że analiza, ocena tej najbliższej historii wła
ściwie z ni'ej wyciągnięte wnioski decydują o naszym dniu dzisiej
szym. Po prootu :dlatego, że nairód o tak tragicznej .i również w nie
jednej ślepocie tragicznej histori.i bardziej chyba niż wszystkie inne 
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musi dbać o ocalenie .tego co wielkie i wys trzegać się tego co ogł u 

pi ające. Musi pamiętać o historii aby myśleć jak najbardziej „na dziś" . 

P o to od'.voływałem się do tych w szys tkich polskich arcymitów . 
P o t o, aby analizować WSipółczesność uk s ztałtowaną p r zez taką wła:i 

,n ie h is tory czną sytuację. Po to, aby w obliczu tych powołanych na 
świadków zjaw zapytać co dalej . Nikt tu nie ma do końca racji. Mo
że ty lko m a tka ze swym jakże osad zonym w hi storLi mi tów pobkich 
cze.kaniem na syna uchr oniona jest przed bezlitosn ą analizą. Inni j e.i 
po dlegają nie wyłączając naw et Pierwszego i Drugiego, owych d :.i 
chów, które też otrzymują bolesny cios - od k ogo? Od owego zd~

w aloby s ię nic już zupełnie n ie rozumi ejącego Obcego. Inne po,:; tacie 
-- przyna jmniej w moim zało że:i i u dzielą s ię jakby na trzy grupy. 
Tych - co robią głupstwa ale i robią coś istotnego, są żywi' - i z 
nimi Pierwszy Drugi dyskutują. Tych co są t ragiczni, jeszcze wiele 
ro zumiejący ale już ogarnięci ma rtwo tą - jak chociażby Stary P o
e ta i tych tak przeraźliwych w swej p.s eudomądrości, która jest naj
okrutniej s zą głupotą, z któr ymi Pierwszy i' Drugi nie wymieniają ani 
słowa . J ak na przykład Artysta z Buldogiem. Artysta niewątpliw i e 

al e tym bardziej przez to przera faj ący. Jeden z tych co znowu ,wcho
d zą w ogień n aszej w pólczes ności z czymś równie n•ieistotnym ja k 
owe tragiczne „Wesele Fonsia". Równie nieistotnym - choćby i było 
to „poważne dzieło", nie jak to było wówczas - jak na ironię - ko
m edyjka. 

I ten cią gły lęk - czy na.prawdę zmądrzeloiśmy. Czy to co mówi do 
nas najbliżs za historia nie staje się już tylko martwym pomnikiem. 

Bracia st arsi z thstami gipsem spalonymi 
próbują coś powied zi eć do nas, wymachują 

r esztkami . dłoni. Płyną przez sny nasze, 
milcząc jak ryby, oporn ie nurkują 

w mulistą ciemn ość. Jeszcze z wnętrz a ziemi 
pracując ciężko piersiami, wyskoczą 

je3zcze Pl'zez domy n asze smykną nocą, 

pr zynos zą c zaduch sp-a len izny„. 

iWiemy 
już ponoć wszystko, co chciel1i wy"adać 

ka żdy ich ruch n aj mniej zy pilnie ;asus~ony 
w herbariach historycznych . Każda stara zdrada 
uklasyfikowana t ak, jako przystoi 
n a rodom doświadczonym. 

- Jak pewno w Troi 
dziewięćkroć rozwalanej czy niono. 

ERNEST BRYLL 
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C.K. NORWID 

PIEŚŃ TYRTEJA 
Czemuż... i c h p i e ś n i już tak mało pewna 
Treść - i skażonej C'ałości? 
Lutnie ich czemu ... z łomliwego drewna, 
A nie ze słoniowej kości? 
- Ta ich łomlbrość czemu jednak rzewna? 
Spyta mię serce, łzom żyzne: 
Wygn,;0ma, oto, wdzięki swe króle\vna 
Kryje w poziomą pstrociznę! 

I ów, co boski duch n a dziejów karty 
Bierze, ja!:: orzeł na skrzydła 
Słońce, Poc>ta! -- czemuż n;e pożarty 
Przez 1 wy ... lecz E.tłoczon od bydła'! ... 
- Orfeusz czemu mógł piekielne larwy 
Zebrać na strunę, jak pyły, 
I za trzą ść nimi, nie zmieniając barwy 
Słów - ni poniżając siły? ... 

Furiom w&paniałej nic zn b ijał O cl y 
Na hekatombę piekielną, 
Choć szedł po żonę urodziwą. młody, 
Śmiertelny szedl po śmierteln<~ „. 

Gdy ty, co śladem tak zacnym ozutą 
Nogę , jak w zł otym koturnie . 
Na popiół sta\\ isz Erebu, .ia '- d ł uto, 

Miękkiej dające kształt urn ie -
Choć bóg piekieln y niegroźnym już bóstwem 
Tobie, przed tobą zjednany: 
I ty - w purpurze (która jest ubóstwem) 
Ty -- król - ty! - czemuś podddany? .. _ 

Cedr r..ie ogrody, lecz pustynie rodzą: 
Próżni2 - kołyską olbrzyma ... 
Eginej !. .. wielcy poeci p r z y c h o d z ą, 
G d y p o e t ó w w i c 1 k i c h n i e m a ... 

Lecz dziejów karta ma niejedną stronę: 
Jest słowo z brzmienia, jest z ducha; 
I bywa z dachów poetom głoszone, 
Co powiedział w i es z c z do ucha. 

TURYSTYKA 
... W każdej naszej rodzinie paru rozstrzelanych 

ktoś przy pniu szubienicy, ktoś tego domacał 

co się nie mieści w rozdział bcdeckera ... 

Niewdzięczna turystyka. Zamiast Koloseum 

odłamek miski, nadpalona decha 

plama na ścianie. 

Trzeba by pieniędzy 

okładld kolorow ej, dowcipne~;o kina 

żeby poruszyć to, co ledwo pełza 

przez susze protokołów. Facho\vca z Florencji 

- niechaj doprmd a to surowe mięcho 

wymyśli zupl-ę, gdzie by i smr ód brukwi 

i popiół można dodać. 

Bo czego ;:; i ę wsty dzić 

--- jesli zrob ione smaczno, j e śl i podrażniło 

\vszy..; tkich, co zja d ą tutaj nagle s i , użalić 

potem przy(a t ać nasz kawałek pola 

do br zucha Europy ... 

Ciągle zostajemy 

po przcdpokr ,jach suplementów, w śmieciach 

gdzie się walają czaszki tak już rozstrzelane 

- niezdatne medytacjom duńskich królewiczów ... 

E. BRYLL 

(„Sztuka stosowana" 1966) 

(„Mazowsze" 1967) 
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Teatr Powszechny w Jugosławii 

Na zaproszenie Kongresu Espe
ra.ntystów w lipcu 1968 roku udał 
się na gościnne występy - w ra
ma<eh festiwalu w Puli - zespół 

aktorów i reałizotorów przedsta
wienia „Kataki" Shimona Wincel
berga. Artyści (C. Przybyła, L. 
Wiernek, M. Szewczyk i R. Syka
ła - reżyser) odnieści duży suk
ces zdobywając pierwszą nagrodę 

międzynarodowego festiwalu . 

Mała uroczystość 

We wrześniu po kilkudziesięciu 

latach pracy w Teatrze przeszli na 
r "'nt~ pracuwui cy tec hn iczn i Tea tru 
Powszechnego, którzy byli współ

autorami dziesiątków przedstawień 

na naszej scenie. Na specjalnej 
uroczystości dyrekcja, organizacje 
społeczne i zespół aktorski żegnali 

zasłużonych pracowników: Euge
nię Szejer, Józefę Bartkowiak, Re
ginę Zawieję, Helenę Bernat, Zo
fię Mistrzak i Mariana Kor abiew
skiego. 

Zmarła Julia Kossowska 

Juli a Ko . .>o wsk a w~: b itna aktor „ 
ka ·Teatru Powszechnego w Łod zi 

zmarła 11 sierpnia 1968 roku. Sce
na naisza stra ciła znakomitą aktor
kę .i oddaną koleżankę. Swoją dłu

goletnią pracą dla 1polskiego te
atru Julia Kossowska udowodniła, 

jak bezbrzeżna może być miłość je
dnego człowieka do sztuki. Jej curri
culum vitae otwiera się datą urodzin 

- 7 stycznia 1899 roku (Brzeźnica 

koło Krakowa). Gimna·zjum kla
syczne ukończyła we Lwowie, a w 

1926 r. k ończy Instytut Sztuki -
„Reduta" - i to są narodziny Julii 
Koss owlSkiej - aktorki. Do roku 
1931 pozostaje w Teatrze „Redu
ta'', potem ieiot aktorką teatrów 
Miejskich w Grodnie i Lublinie -
od 1933 w raca ponownie do „Re
duty". La ta 1937-1939 spędza w 
Łodz i graj ą c w Teatrze Miejskim 
i odnosząc ogromne sukcesy arty
styczne. W czas ie okupacji przeby
wa w W·ar szawie, pracując w k 3.
wiarni w charakterze kelnerki. Po 
woj n ie angażuje s i ę do Teatru 
Dramatycznego w Olsztynie, w 
którym gra do roku 1948. W sezo
nie 1948/1949 przybywa do P ozna
nia , w którego teatr1ch występu

je przez lat dziesięć, g rając w.iele 
ról w repertuarze kla sycznym 
i współcz:esnym (m. in. w „Wizycie 
star;; zej pan i'' Dilrrenmatta). W ro
ku 1958 zostaje zaangażowana do 
L odzi do teatru „7.15", a następ

nie do Teatru P owszechnego w 
Lod 7.i, w którym gra aż do chwi
li śmierci W roku 1965 obchodzi 
Jubil eusz 39 lecia pracy artystycz
nej. Za długoletnią dzia łaln ość a r 
tystyczr.ą zMtała odznaczona Me
dalem IO-lecia oraz Krzyżem Ka
walerskim Odrodzenia P olski. 

KAL 

W PRZYGOTOWANIU 

MAŁA 

KRONIKA 
TEATRU 

POWSZECHNEGO 

J. Sikirycki i R. Sykała „TURNIEJ Z CZARODZIEJEMu 

A. Strindberg „TANIEC ŚMIERCI" 

Prapremiera musicalu Ryszarda Pietruskiego wg ks!ążki 

St. Grzesiuka „BOSO ALE W OSTROGACH" 
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W REPERTUARZE TEATRU 
M. JASNORZEWSKA - PAWLIKOWSKA 

„B A B A - D Z I W ou 
fot. 1, 2 

G. SCARNICCI i R. TARABUSI 

„KAWIOR I KASZANKA" 
fot. 3, 4, 5, 6 

MOLIER 

„SZELMOSTWA SKAPENA" 
fot. 7 

J. MAZAN EK i R. SYKAŁA 

„RADZIWIŁŁ PANIE KOCHANKUu 
fot. 8 

1. J. Andrzejewska (Valida), M. Szonert (Nasz) 

2. E. Krzyńs rn (Petroni ka ), R. S obolewski (Norman), S t . iVf. Kamiński 

(Muk) 
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(Leonidas), L. Niemczyk (Antonio), J. Borońska 
H . Pawłowicz (Valeria) 

4. B. Bukowski (dziadek Simenone), A. Fogiel (Velutto), J. Przybylski 
(Leonidas) 
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• 
5. J. Kubicki (Raimondo), L. Wiernek (Nicoletto), J. Andrz2jewska 

(Matylda), J Borońska (Fiorella) 

6. J. Przybylski (Leonidas), K. Froelich (Milena), J. Mazanek (Baron), 
L. Niemczyk (Antonio), H Pawłowicz (Valeria), E . Krzyńska (Hr3oina), 

I. Malkiewicz (Donna Ilona Czibor) 
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, 

7. T . S aba ra (G eront) , M. Szonert (Leander), St . M. Kamiński (Skapen), 
T . Kal uda (Ze rbineta). E. Krzyńska (Hiacynta), Z. Xi ewczas (Oktaw) , 

A. Sobieraj -Staszewska (Neryna), W. Skoczylas (S ylwes ter) 
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B. J . Szpunar (Hajduk), A. Fogiel (Radziwiłł) , J. Przybylski 
(Generał Morawski) 

- - ---- - --

POWSZECHNY O OM TOWAROWY 

»U N I WER S A L« 
Łódź, Pl. Niepodległości 4 

POLECA 
bogaty wybór 
artykułów 

odzieżowych 
włókienniczych 
skórzanych 
futrzarskich 
dziewiarskich 
gosp. domowego 
tel ew .-rad i owych 
elektro-technicz
nych 
jubilerskich 
muzycznych 
papierniczych 
chemicznych 
sportowo-tury :it. 

~~kosmetycznych 
·perfumeryjnych 

eksponowanych na czterech kondygnacjach naj
większego i najnowocześniejszego obiektu han
dlowego w Łodzi. 
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Biuro Organizacji Widowni Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

(na miesiąc wcześnfej) w godz. 10-17. 
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